קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1245
17.5.1.
הדף מופץ בדואר ובדוא"ל

הערב באולם!
ספורט למשפחה,
החל מהשעה
,02:22
באחריות משפחת
הררי

בדף הפעם* :דו"ח מישיבת המזכירות *שיחת קיבוץ * עדכונים

..........עריכה והבאה לדפוס :שאולי סנקר.......................................................................................................

שיחת קיבוץ
תתקיים ביום שני ,25/55/31 ,בשעה  ,25:15בחדר הישיבות של הקיבוץ
נושא לדיון:
אישור מאזן מאוחד ליד מדכי לשנת 2532
שידורים חוזרים יתקיימו בתאריכים ,23-21/55
בשעות .23:55 / 30:55 / 31:55 / 0:55
הנושא יובא להצבעה בקלפי בימים שישי וראשון .22-21/5/31
הצבעת הקלפי תכלול גם את אישור המתווה העיסקי בנושא פיתוח צומת יד
מרדכי (נושא שנידון בשיחה קודמת בתאריך 3.5.2531
בברכה ,המזכירות

דו"ח מישיבת המזכירות מתאריך 31/5/31
נכחו בישיבה :רעיה פסי ,גיל דגני ,אילון פרידמן ,גיורא אתר ,רונן לבנה ,מושון וקנין ,אלון דגן ,איתן ציון,
שאולי סנקר.

 .3פרידה מאופיר לבנה ויריב קלרמן
חלקה הראשון והחגיגי של ישיבת המזכירות הוקדש לסיום תפקידם של אופיר ויריב אחרי שבע שנים
בתפקידי מזכיר ומנהל קהילה .חברי המזכירות הודו לאופיר ויריב על תקופה ארוכה בה הובילו את קיבוץ
יד מרדכי להישגים רבים .החברים ציינו בדבריהם את כניסתם של השניים לתפקיד כשהיו עוד חברים
"צעירים" תוך שהם לוקחים על כתפיהם אחריות רבה ,מתוך רצון לעשות ולשנות לטובת הקיבוץ .חברי
המזכירות תיארו את תקופת כהונתם של השניים כתקופה של שינויים רבים על רקע חששות שהיו בקרב
החברים ,תקופה שהתאפיינה בנחישות ושולבה בהרבה רגישות ,תקופה של פריחה ובניה בקיבוץ .עוד
ציינו החברים את עבודתם כצוות ואת אומץ הלב הציבורי בהובלת התהליכים .על אף שאופיר ויריב
מסיימים את תפקידם חברי המזכירות הביעו תקווה כי ימשיכו לתרום מכישרונם ומניסיונם בעשייה
הציבורית בקיבוץ.
אופיר ויריב ביקשו להודות לחברי הקיבוץ על ההזדמנות שניתנה להם בהובלת הקיבוץ .כמו כן ביקשו
לציין כי חברי קיבוץ יד מרדכי תומכים מחבקים ומכווינים את בעלי התפקידים ולדבר חשיבות גדולה.
אופיר ויריב ביקשו להודות גם לחברי המזכירות על הנתינה ,העשייה והובלת התהליכים בקיבוץ במסגרת
עבודת המזכירות.

 .2מינוי איתן ציון לנציג יד מרדכי במליאת המועצה
השתתפו בדיון :יריב קלרמן ואופיר לבנה.
בשנים האחרונות נודעת חשיבות רבה ליחסי העבודה בין בעלי התפקידים בקיבוץ לבין המקבילים להם
במועצה .שיתוף הפעולה עם המשרדים השונים במועצה הפך ליומיומי ואנו נעזרים במועצה ובמשאביה
על מנת לקדם פעילויות ופרויקטים בקיבוץ .במהלך השנים האחרונות שימש יריב קלרמן כנציג הקיבוץ
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במליאת המועצה .בדיון הציג יריב את היתרונות הטמונים בהיותו של מנהל הקהילה נציג הקיבוץ
במליאה .הדבר מאפשר קשרי עבודה יומיומיים עם בעלי התפקידים במועצה ועזרה למנהלי הענפים
בקהילה בקידום נושאים שתחת אחריותם.
המזכירות אישרה את מינויו של איתן ציון לנציג הקיבוץ במליאת המועצה.

 .1חילופי גברי במזכירות
חילופים בקרב נבחרי הציבור במזכירות – מוסא בר סמך ויהודית מידן יצטרפו מעתה כחברים מן המניין
למזכירות הקיבוץ .איתן ציון מסיים את תפקידו כחבר מזכירות מטעם הציבור עקב היבחרו לתפקיד מנהל
קהילה .עפרה הלפרין מסיימת את תפקידה כחברת מזכירות בעקבות קרבה מדרגה ראשונה לשאולי סנקר.
כניסתם של מוסא בר סמך ויהודית מידן למזכירות מבוססת על 'נוהל המזכירות'" :נתפנה מקומו של חבר
מזכירות ,שהינו נציג ציבור ,תוך תקופת כהונתה של המזכירות ,יבוא במקומו המועמד אשר קיבל את
המספר הגדול ביותר של קולות בבחירות למזכירות לאחר חברי המזכירות ,ללא צורך בהצבעה נוספת ,אם
הצביעו בעדו למעלה מ 35 -אחוזים מכלל בעלי זכות הבחירה".
חברי המזכירות מודים לאיתן ציון ועפרה הלפרין על תרומתם הרבה לדיוני המזכירות בשנים האחרונות
(איתן ועפרה כיהנו במזכירות משנת  )2552ומברכים את מוסא בר סמך ויהודית מידן בהצלחה עם
הצטרפותם למזכירות כחברים מן המניין.

 .2מינוי נציגי ציבור לאסיפת המוזיאון
המזכירות אישרה את מינוי שולי שניידר וזיו הררי לנציגות הציבור בעמותת מוזיאון יד מרדכי.
----------------------------------------------------------------------------עד כאן מישיבת המזכירות------------------------

עדכון לגבי מכרז למרכז משק

צוות איתור מרכז משק עוסק מזה תקופה ארוכה באיתור מועמד מתאים לתפקיד .לאחר מפגש עם
מועמדים רבים הוחלט להמשיך ולחפש כדי למצוא את המועמד המתאים ביותר לצרכי יד מרדכי בעת
הזאת .כאשר ימצא המועמד המתאים הוא יובא לאישור בנוהל המקובל.
מסר אלון דגן

_________________________________________________________________________________________

דחיית ערב קולטים – נקלטים
ערב 'קולטים-נקלטים' שהיה אמור להתקיים בתאריך  21/5/31יידחה למועד אחר.
על המועד החדש תבוא הודעה בהמשך.

מסר אופיר לבנה

_________________________________________________________________________________________

מועדון החברים
יום שני ,35/50/02 ,בשעה  03:25במועדון לחבר
ראיתי ציפור רבת יופי...
שעה עם הציפורים שלנו
ניפגש עם הצפרית רותי רם ,שתביא לפנינו מצגות המנציחות את רגעי הקסם ,את המראות של
הציפורים בשעת מעופן ,ברגעי הנחת ,ובמצבים אינטימיים
הסיפורים מלווים את התמונות ,מעלים אנקדוטות מן השטח
ומתארים את הטכניקות לצילום ציפורים
מומלץ לבוא!
חברים ,בנים ,נקלטים ותושבים ,כולכם מוזמנים!
ארוחה קלה מובטחת ,להתראות – צוות המועדון
_________________________________________________________________________________________
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חג שבועות  -סיכום ותודות
תודה וברכה לצוות חג השבועות שהפיק לנו חג ביכורים למופת:
תודה למרכזת הצוות מישל דגני ולצוות החג אברמי אבני ,גיל דגני ,גילי דגני ,ליזה קולטונוף ,עמיר לוז
ושולי שניידר .תודה גם למיקה ועופרי שניידר שלקחו חלק בכל ההכנות.
תודה לצוות המטבח על ארוחת ערב חלבית וחגיגית ,תודה לנאווה ולצוות החג על "חצר אחורית"
באווירה שמחה ונעימה .תודה למוסדניקים על העזרה בסידור החצר.
תודה לשיבולת ואבי ויטקינד על סדנת שזירת עטרות ,שכבר הפכה למסורת צבעונית וחגיגית.
השנה ,ביוזמת נאוה ,בחרנו לחגוג יחד עם הקיבוצים זיקים וכרמיה ,בטקס משותף בשדה .לתכנון הרגיל
והמורכב ממילא ,נוספו הפעם תכנון ,תיאומים וכמובן המון לוגיסטיקה ,ע"מ להוציא אירוע רב משתתפים
שכזה אל הפועל.
תודה לדלית וסיון מכרמיה ולטלי וסיטה מזיקים על שיתוף הפעולה.
תודה ללהקת "ילדי הפלא" חברי כרמיה על הריקוד ,לעומר פודה מזיקים על ההגברה ולבנות זיקים על
הריקוד.
תודה למועצה האזורית חוף אשקלון על הכובעים.
תודה לדניטו וינגרובסקי ,לחן נווה ולמישל דגני על ההנחיה.
תודה לרקדניות שלנו ,איילת שטרנברג ,זיו הררי ,לימור סטולר ,לירז ארדנינג ,מישל דגני ,נאוה גל ,רונית
ניב ורחל שטיין.
תודה לקוצרים יונתן מן ,מוישלה' הררי ,עידו מן ושי ציון ,ולקרלו "הכהן הגדול" שלנו.
תודה לאיתמר דגני על הכנת השטח לאירוע ,ותודה גדולה לשי ציון ,לפאריד ולצוות השלחין על שיתוף
הפעולה המדהים (הידעתם? קציר השדה מתוזמן בהתאם לטקס שלנו!).
תודה לכל הענפים שנענו ברצון לפניית הצוות והשקיעו מחשבה וזמן בהכנת תצוגה מרשימה לתהלוכת
הביכורים :לצוות הנוי עידו מן ,גיל דגני ,יונתן הלפרין ובובי הבובקאט ,לנערי מוסד בית בהובלת לביא,
למוישלה' ממשק-החי ולילדי חברת הילדים בהובלת ג'יסלה ,לנועם נבון על רכב המטבח ,לרוני קרלינסקי
על משאית המכוורת ,לאיתמר דגני ,אניה יצחק ,אביה קורן ושיר על תצוגת הרפת ,לליבת וצוות
הבומבוסים ,לערן שטרנברג מהמוסך (ולאיילת ורז כמובן) ,לשי ציון וטולי פסי מהשלחין וכמובן לתינוקות,
להורים ולסבים הגאים.
תודה לכל משתתפי הרונדו הגדול ולחברים הרבים שבאו ,נהנו ,ועזרו בסיום האירוע.
תודה גדולה לאורי בארי ,אלי אלטמן ,אסף ניב עמיר לוז ,ושאולי סנקר על החיסול בשדה.

להתראות בשנה הבאה...
_________________________________________________________________________________________

לדרורה לבנון
ברכות לבביות
ומזל טוב!
לרגל נישואי שרון עם בח"ל עדי
לשרון ועדי – עלו והצליחו והרבו ילדים ואושר!
מזל טוב לכם ולכל המשפחה הגדולה!
מאחלים החברים וכל בית יד מרדכי

שבת שלום לכל בית יד מרדכי!
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